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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
I	  december	  uppmärksammades	  klotter	  på	  föreningens	  fasad	  runt	  huskroppen,	  vilket	  
åtgärdades	  per	  omgående.	  Vid	  snöröjningen	  har	  en	  skada	  uppstått	  på	  en	  av	  bommarna	  
på	  gården,	  denna	  skada	  är	  rapporterad	  till	  Samfälligheten	  för	  åtgärd.	  	  
	  
Under	  december	  månad	  samlade	  styrelsen	  in	  offerter	  gällande	  förvaltarskap	  åt	  vår	  
förening.	  En	  arbetsgrupp	  tillsattes	  för	  att	  gå	  igenom	  de	  givna	  offerterna	  och	  därefter	  har	  
referenser	  tagits	  och	  blivit	  kontaktade.	  Det	  beslutades	  att	  teckna	  ett	  avtal	  med	  en	  ny	  
förvaltare,	  Driftia	  AB	  kommer	  att	  ta	  över	  förvaltarskapet	  den	  29	  februari	  2016.	  	  
Vid	  bytet	  kommer	  relevant	  information	  att	  finnas	  tillgängligt	  i	  portar	  och	  på	  hemsidan.	  
	  
Innan	  årsslutet	  inkom	  det	  synpunkter	  gällande	  skräp	  och	  andra	  föremål	  i	  cykelrummen,	  
styrelsen	  gick	  då	  ut	  med	  en	  uppmaning	  till	  samtliga	  boende	  att	  plocka	  bort	  det	  som	  inte	  
är	  tillåtet	  att	  ställa	  i	  cykelrummen.	  Exempelvis	  pulkor,	  leksaker	  med	  mera.	  De	  saker	  som	  
stod	  kvar	  har	  forslats	  bort	  för	  förvaring	  under	  ett	  par	  månader	  innan	  det	  slängs,	  saknar	  
du	  som	  boende	  något	  så	  vänligen	  kontakta	  portansvarig	  i	  er	  port.	  
	  
Den	  ombildade	  hyresrätten	  i	  port	  64	  är	  i	  januari	  såld	  genom	  Bjurfors.	  
	  
I	  slutet	  av	  januari	  2016	  avgick	  ordförande	  Mehdi	  Akhondi	  på	  grund	  av	  flytt,	  styrelsen	  
valde	  Marina	  Leksell	  som	  ordförande.	  	  
Rättelse,	  2016-‐02-‐28:	  Styrelsen	  gick	  tidigare	  ut	  med	  ett	  byte	  mellan	  suppleant	  och	  
ledamot,	  beslutet	  visade	  sig	  vara	  grundat	  på	  felaktigt	  information	  så	  bytet	  fick	  hävas.	  
	  
Som	  tidigare	  skrivet	  vill	  vi	  uppmärksamma	  samtliga	  boende	  om	  att	  det	  ej	  får	  lämnas	  
behörigheter	  och	  skräp	  i	  källarutrymmena	  samt	  portarna.	  Förutom	  brandrisken	  så	  blir	  
det	  även	  en	  kostnad	  för	  föreningen	  då	  styrelsen	  tvingas	  anlita	  förvaltaren	  för	  
bortforsling	  av	  de	  saker	  som	  lämnas.	  Inga	  föremål	  skall	  finnas	  utanför	  förråden!	  
	  
Under	  fliken	  ”Boende”	  på	  www.brvikingen6.se	  finns	  det	  information	  om	  avfall	  och	  
sophantering	  där	  det	  framgår	  tydligt	  vart	  man	  slänger	  sitt	  skräp.	  Ett	  nytt	  returschema	  
för	  våren	  2016	  kommer	  inom	  kort	  finnas	  i	  portarna,	  länk	  finns	  redan	  nu	  på	  hemsidan.	  
	  
Vi	  önskar	  er	  en	  fortsatt	  fin	  vår!	  
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